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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Korea Selatan merupakan negara maju di kawasan 

Asia Timur yang bersaing dengan Jepang dan China terutama 

dalam bidang ekonomi dan teknologi. Korea Selatan memiliki 

kemajuan dalam berbagai  bidang  baik  dalam  bidang  

teknologi,  ekonomi,  pendidikan  maupun politik telah berhasil 

mengembangkan industri kreatif seperti industri 

entertainment, informasi teknologi, konten digital bahkan 

pariwisata. Kemajuan Korea Selatan telah membuat negara-

negara lain di dunia ingin menjalin hubungan dengan Korea 

Selatan dan memiliki hubungan kerjasama yang erat.  

Korea  Selatan  merupakan  negara  dengan  populasi  

penduduk  sebesar 51,181,299  pada  Juli  2017. (www.cia.gov, 

2018)  Mayoritas  penduduk  di  Korea  Selatan  memeluk 

agama Buddha, Kristen Protestan, Katolik Roma, 

Cheondoisme dan Konfusius. Agama Islam di Korea Selatan 

masih minoritas, namun Agama Islam di Korea Selatan 

berkembang dengan baik, antara lain karena tingginya angka 

pekerja-pekerja Korea Selatan yang memeluk agama Islam 

sepulang mereka dari merantau ke negara-negara Timur 

Tengah, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. (Geun., 

2011) Kemunculan Islam di Korea Selatan merupakan suatu 

dampak adanya hubungan internasional Korea Selatan dengan 

negara-negara muslim dan berpenduduk muslim. 

Turisme adalah sektor yang dapat memberi 

pertumbuhan ekonomi bagi sebuah negara dengan menarik 

wisatawan dari negara lain untuk berkunjung ke negara 

tersebut. Turisme dapat dibagi dalam dua kategori yaitu wisata 

lokal dan wisata internasional. Korea Selatan merupakan negara 

yang mengedapankan sektor pariwisata untuk wisatawan asing. 
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Dalam hal ini, untuk meningkatkan pariwisata salah satu 

strategi yang dilakukan Korea Selatan adalah dengan melalui 

peningkatan diplomasi publik yakni memanfaatkan potensi 

kuliner sebagai bagian dari kebudayaan. Tujuannya yaitu untuk 

menarik lebih banyak wisatawan asing yang mayoritas muslim 

untuk berkunjung ke Korea Selatan serta investor asing 

terutama dari negara kawasan Timur Tengah agar mau 

menanamkan modalnya hingga dapat mempengaruhi terhadap 

peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Turisme halal 

adalah konsep pengembangan tujuan destinasi wisata yang 

memberikan kenyamanan dan fasilitas terhadap masyarakat 

beragama Muslim tanpa merugikan wisatawan non-muslim. 

(Kusumaningrum, Fairuz, Putri, & Amalia, 2017) 

Korea Selatan sudah berhasil mempengaruhi negara-

negara lain melalui Korean Wave atau akrab disebut Hallyu. 

Korea Selatan juga berkompetisi dengan negara-negara besar 

lainnya seperti Amerika Serikat, Jepang dan China dalam hal 

pengembangan sektor pariwisata. Fakta adanya ‘Hallyu Wave’ 

atau Korean Wave dimulai sejak banyak artis-artis dan produk-

produk dari Korea Selatan masuk ke wilayah Tiongkok pada 

akhir 1990-an kemudian menyebar ke kawasan Asia Timur, 

Amerika Serikat, Amerika Latin, Timur Tengah dan beberapa 

daerah di Eropa (J, 2013). Perkembangan tersebut menjadikan 

Korea Selatan sebagai acuan bagi negara-negara dunia ketiga 

dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi 

pariwisata dalam negeri. Produk-produk hasil dari budaya 

Korea seolah dapat mempesona masyarakat dunia dan diakui 

sebagai instrumen bagi Korea Selatan untuk memperkenalkan, 

mempromosikan dan menyebarkan produk-produknya 

sekaligus menunjukkan citra negara tersebut kepada 

masyarakat dunia internasional. 

Korean Food adalah makanan khas yang diolah dan 

diresepkan secara turun-temurun serta hasil dari kebudayaan 

Korea Selatan. Istilah Korean Halal Food adalah makanan khas 

korea yang baik dan boleh dimakan oleh umat muslim karena 

sesuai dengan ajaran agama Islam. Istilah halal dalam Islam 
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merupakan sebuah perbuatan atau benda yang diperbolehkan 

untuk dilakukan, gunakan, atau dikonsumsi menurut ajaran 

Islam atau hukum Syariah (ICV, 2016). Konsep halal dalam 

Islam dapat diaplikasikan di segala aspek-aspek kehidupan, 

seperti minuman dan makanan, ekonomi, obat-obatan, 

pergaulan, pekerjaan, hingga pariwisata. Dalam konteks saat 

melakukan kunjungan atau berwisata ke sebuah negara maupun 

kota, wisatawan atau pengunjung Muslim diharapkan untuk 

tetap menghargai dan menjalani norma-norma pokok dalam 

ajaran Islam. Sedangkan lawan dari kata halal adalah haram 

yang artinya terlarang atau mengandung zat yang terlarang 

dalam syariat atau hukum Islam. Untuk dapat menghindari 

makanan yang mengandung zat haram, umat muslim harus 

mengkonsumsi produk makanan yang bersetifikasi “halal”.  

Sertifikasi  halal tersebut diberikan untuk produk-

produk makanan yang dimana umat muslim dapat 

mengkonsumsinya dengan aman dan sesuai dengan syariat 

Islam. Sertifikasi halal memiliki fungsi sebagai pedoman dan 

yang terpenting untuk mempertahankan dan menjalankan hidup 

secara Islami. Beberapa makanan khas Korea yang tidak halal  

seperti  kimci,  kimbab, bibimbab, jajangmyeon, bulgogi dan 

ramyeon. Dari jenis-jenis makanan khas Korea tersebut banyak 

yang tebuat dari sayuran dan adapula yang terbuat dari olahan 

daging. Kebanyakan olahan daging tersebut terbuat dari daging 

babi seperti makanan bulgogi karena mayoritas masyarakat 

Korea menyukai daging babi. Selain sebagai bahan makanan 

pokok, olahan babi juga digunakan sebagai bumbu, seperti 

minyaknya yang dijadikan bumbu memasak karena terdapat 

rasa gurih, sehingga menambah kelezatan makanan tersebut. 

Sedangkan makanan yang dapat dikonsumsi oleh umat Islam 

adalah makanan halal yang diperoleh dangan baik dan diolah 

dengan baik sesuai dengan syariat. Wisatawan muslim tidak 

boleh memakan makanan yang haram seperti bangkai, darah, 

daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama 

Allah. Korean Halal Food adalah makanan tradisional Korea 

yang boleh dan halal untuk dikonsumsi oleh umat muslim bila 

sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sehingga wisatawan 
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muslim yang sedang berkunjung tidak lagi harus merasa takut 

ketika mencoba makanan khas Korea seperti bulgogi karena 

pemerintah Korea Selatan sudah berupaya menyediakan 

sertifikasi halal terhadap makanannya serta didukung dengan 

menyediakan banyak restoran-restoran halal untuk umat 

muslim. 

Dewasa ini pemerintah Korea Selatan melihat peluang 

yang besar terhadap pasar muslim dimana pemerintah Korea 

Selatan akan mendapatkan pemasukan yang begitu besar jika 

bekerjasama dengan negara-negara muslim. Begitu banyak 

wisatawan datang ke Korea Selatan untuk melihat objek 

wisata seperti Han River, Insadong, National Folk Museum 

dan lain-lain. Hal ini akan meningkatkan pendapatan devisa 

negara. Tercatat cadangan devisa Korea Selatan pada tahun 

2018 menembus angka USD 392,8 Milyar. 

(www.ceicdata.com, 2018) Peningkatan cadangan devisa 

secara signifikan ini ditandai dengan adanya peningkatan 

wisatawan muslim yang berasal dari negara-negara yang 

mayoritas beragama Islam seperti Indonesia, Malaysia dan 

kawasan Timur Tengah yang berkunjung ke Korea Selatan 

untuk liburan. Sementara itu, diperkiraan populasi muslim 

akan menjadi 1.9 miliyar pada tahun 2020 dengan persentase 

sebanyak 24,9% populasi dunia. Dalam hal ini, pemerintah 

Korea Selatan melihat peluang ekspor yang cukup besar ke 

dalam pasar muslim dan peluang menarik wisatawan muslim 

untuk berwisata ke Korea Selatan dimana dari tahun ketahun 

wisatawan muslim yang datang ke negeri ginseng tersebut 

semakin  meningkat  dan  stabil  dan  ekspor  makanan  Korea  

begitu  diminati  di negara muslim seperti Malaysia, Indonesia, 

UEA dan Arab Saudi. 

Pemerintah Korea Selatan kini fokus terhadap 

wisatawan muslim dari kawasan Timur Tengah dan Asia 

Tenggara. Dua kawasan tersebut dihuni oleh mayoritas muslim 

terutama di wilayah Jazirah Arab. Kawasan Timur Tengah 

mempunyai sumber daya minyak terbesar di dunia meskipun 

iklim disana sebagian besar adalah kering dan panas. 
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(Setiawan, 2014) Dengan sumber daya minyak yang dimiliki 

menjadikan negara-negara di kawasan tersebut kaya raya 

seperti Kuwait, Qatar maupun Arab Saudi. Disana juga 

memiliki potensi wisata berupa gurun pasir, pegunungan 

zagros, sungai nil serta peninggalan bersejarah seperti 

piramida, petra, dan banyak lagi. Hal yang harus dilakukan 

oleh pemerintah Korea Selatan adalah memberikan 

kenyamanan untuk wisatawan muslim dari Timur Tengah saat 

berkunjung ke Korea Selatan. 

Pemerintah Korea Selatan serius dalam upayanya untuk 

meningkatan sektor pariwisata melalui Korean Halal Food 

disebabkan adanya peningkatan jumlah wisatawan muslim 

yang terjadi tiap tahunnya meskipun adanya penurunan jumlah 

pada tahun tertentu. Table dibawah ini menunjukkan jumlah 

peningkatan wisatawan muslim dari tahun 2012-2016 

Table 1.Wisatawan Muslim yang datang ke Korea Selatan dari tahun 2012-

2016 

Tahun Jumlah Wisatawan Muslim 

2012 
510 Ribu 

2013 640 Ribu 

2014 750 Ribu 

2015 740 Ribu 

2016 810 Ribu 

Sumber : (www.statista.com, 2018) 

Pada sektor pariwsata, Korea Selatan harus bersaing 

dengan negara-negara di Asia Timur seperti China, Jepang dan 

Taiwan. Dalam hal ini mereka memiliki daya tarik tersendiri 

meskipun memiliki kedekatan dalam budya dan ras. Setiap 

negara di Asia Timur mempunyai potensi yang berbeda-beda 

dalam menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke 
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negaranya. Meskipun persaingan antara mereka tidak hanya 

pada sektor pariwisata saja yakni dalam bidang teknologi, 

pendidikan, otomotif dan kesehatan. Untuk saat ini yang 

menjadi saingan berat Korea Selatan di Asia Timur adalah 

Jepang dan China. Jepang lebih unggul dalam berbagai bidang 

terutama pada bidang teknologi. Namun, dalam sektor 

pariwisata Jepang juga memiliki potensi wisata yang menarik 

untuk dikunjungi wisatawan asing. Jepang memiliki gunung 

Fujiyama yang menjadi andalan mereka untuk menarik 

wisatawan asing. Gunung Fuji memiliki ketinggian 3.376 mdpl 

yang tidak hanya terkenal di Jepang melainkan seluruh penjuru 

dunia. (Kusuma, 2016) Kemudian saingan berat Korea Selatan 

adalah China. China adalah Negara yang memiliki penduduk 

terbesar di dunia yakni 1,4 Milyar jiwa. China memiliki 

warisan sejarah berupa tembok besar yang dibangun ribuan 

tahun lalu dan masuk sebagai keajaiban dunia (Lovell, 2011) 

Pemerintah Korea Selatan menyadari potensi kuliner 

akan memberikan dampak terhadap peningkatan sektor 

pariwisata sehingga dengan makanan khas yang dimilikinya 

dapat membuat wisatawan asing memiliki kesempatan untuk 

mempelajari budaya Korea Selatan melalui makanan 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah dapat ditarik menjadi rumusan 

masalah:  

Bagaimana Korea Selatan menarik wisatawan asing dari 

negara – negara yang mayoritas muslim ? 

C.  Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui proses diplomasi Korea Selatan 

melalui kuliner atau makanan untuk menarik 

wisatawan asing terutama dari negara-negara 

mayoritas muslim  
b. Menganalisa  pengaruh  apa  saja  yang  terjadi  

dalam  pelaksanaan  Korean Halal Food  melalui 

diplomasi kebudayaan dari Korea Selatan. 
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c. Penelitian ini ditujukan sebagai sarana 

informasi bagi pembaca dan pihak pihak yang 

membutuhkan wawasan terkait dengan 

pembangunan citra Korea Selatan melalui 

diplomasi yang khususnya melalui Korean Halal 

Food 

D. Kerangka Pemikiran 

Untuk membantu menjelaskan permasalahan yang 

ada, penulis akan menggunakan konsep Soft Power yang 

diaplikasikan dalam bentuk Gastrodiplomasi 

A. Konsep Soft Power 

Diplomasi adalah strategi negara dalam mencapai 

kepentingan nasionalnya melaui proses politik untuk 

memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam 

mempengaruhi kebijakan dan sikap dari pemerintah negara lain. 

(Suryokusumo, 2004) Diplomasi saat ini lebih sering 

menggunakan diplomasi soft power (Nye, 2004)  sebagai salah 

satu cara untuk mencapai kepentigan nasional sebuah negara. 

Diplomasi soft power lebih efektif dan efisien menghasilkan 

sebuah kesepakatan ataupun perjanjian dibandingkan dengan 

hard power karena tidak menelan banyak korban jiwa dan 

biaya. Soft power ini pula yang dianggap  sebagai  alat  utama  

bagi  diplomasi  masa  kini  yang  aktornya  tidak  hanya 

melibatkan  pemerintah,  namun  juga  actor  non-pemerintah  

seperti  organisasi,  suatu kelompok dalam sebuah masyarakat, 

maupun individu dalam suatu negara. 

Implikasi dari soft power atau lebih dikenal juga 

dengan soft diplomacy yakni menggunakan instrumen yang 

tidak mengutamakan unsur politik, militer, bahkan tekanan 

ekonomi. Namun, soft diplomacy lebih mengutamakan unsur 

budaya dalam kegiatan diplomasi demi mencapai kepentingan 

nasional mereka. Korea Selatan merupakan negara yang lebih 

sering menggunakan soft diplomacy untuk mencapai 

kepentingannya seperti melalui sektor pariwisata. 
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Soft power adalah instrumen bagi Korea Selatan untuk 

menjadi kekuatan baru negara yang berupa kebudayaan dengan 

menyampingkan kekuatan militer. Keberagaman budaya yang 

dimiliki Korea Selatan memberikan nilai positif tersendiri yang 

menguntungkan, terutama dalam bidang kuliner atau makanan. 

Korea Selatan melihat bahwa negara tersebut memiliki 

keanekaragaman kuliner yang dapat diolah serta diperkenalkan 

di dunia internasional dan tentunya bertujuan untuk mewarisi 

kebudayaan terhadap mancanegara sehingga tidak hilang 

tergerus zaman. Serta zaman sekarang ini fokus utama alasan 

wisatawan mengunjungi sebuah negara bukan hanya sekedar 

berkunjung ke tempat wisatanya saja, melainkan salah satunya 

ingin mencicipi berbagai kuliner khas dari negara tersebut 

selain itu ditambah dengan rasa penasaran tehadap jenis 

makanan yang lagi booming serta ditambah dengan informasi 

yang didapat baik dari internet maupun media sosial.   Melalui 

gastrodiplomasi atau diplomasi kuliner diharapkan mampu 

menjadi instrument negara untuk melancarkan kepentingannya 

dalam berdiplomasi atau menjalin hubungan secara baik dengan 

negara lain. 

Dengan melihat peluang dalam sektor pariwisata sangat 

didukung dengan perkembangan kuliner Korea Selatan. Lalu 

meningkatnya wisatawan muslim dari Timur Tengah dan Asia 

Tenggara setiap tahunnya membuat pemerintah Korea Selatan 

terus gencar mempromosikan gastrodiplomasi sebagai soft 

power Negara. Halal Food menjadi jaminan bagi pemerintah 

untuk mempermudah wisatawan muslim ketika berkunjung ke 

Korea Selatan. Pemerintah telah mempersiapkan berbagai 

fasilitas umum bagi wisatawan muslim seperti hotel syariah dan 

masjid. Pemerintah juga sudah menyiapkan aplikasi tentang 

keberadaan makanan halal, tempat wisata, arah kiblat maupun 

komunitas muslim di Korea Selatan. (Natashi, 2016) 

Gastrodiplomasi adalah strategi suatu negara dalam 

menjalin interaksi dengan negara lain yang ditujukan untuk 

mencapai kepentingan nasional. Gastrodiplomasi merupakan 

diplomasi budaya yang menggunakan kuliner sebagai media 

untuk meningkatkan brand awareness bangsa. 
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Gastrodiplomasi sebagai instrumen untuk menciptakan 

pemahaman antar lintas  budaya  dengan  harapan  dapat 

meningkatkan hubungan  dan kerja  sama  internasional. 

(Pujayanti, 2017) 

Dengan  semakin  peliknya  isu- isu yang terjadi dalam 

hubungan internasional, aktivitas diplomasi  dituntut  berperan  

lebih  signifikan dan  efektif  untuk  kepentingan  nasional. 

Muncul alternatif diplomasi dalam bentuk gastrodiplomasi  

(gastrodiplomacy)  yaitu diplomasi budaya yang 

menggunakan makanan sebagai sarana untuk meningkatkan 

brand awareness  bangsa.  Pengertian  dari diplomasi   ialah   

usaha   suatu   negara   bangsa   untuk   memperjuangkan 

kepentingan nasionalnya  di  kalangan  masyarakat  

internasional. (Holsti, 1978)  Sedangkan  pengertian  

kebudayaan ialah hasil dan upaya budidaya manusia terhadap 

lingkungan. (J.W, 1984)  Secara makro, diplomasi 

kebudayaan adalah usaha-usaha suatu negara dalam upaya 

memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi 

kebudayaan, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan 

bidang-bidang ideologi, teknologi, politik, ekonomi, militer, 

sosial, kesenian, dan lain-lain dalam percaturan masyarakat 

internasional. (Kartikasari, 2007) Skema ini berupaya untuk 

mengekspor artefak budaya untuk dunia yang lebih luas dalam 

bentuk hidangan nasional, atau lebih luas lagi, masakan 

nasional. (Awang, 2014) 

Gastrodiplomasi     merupakan     salah     satu komponen  

dalam  diplomasi kebudayaan  melalui pengenalan budaya 

makan. (Larry A. Samovar, 2010) Makanan menjadi alat 

komunikasi non verbal yang sangat kuat untuk mengubah 

pendapat publik internasional dan mempromosikan negara di 

sasana global. Bagi banyak warga dunia yang tidak bepergian 

ke luar negeri, pendekatan melalui  kuliner  dapat  menjadi  

daya tarik yang  kuat untuk mengenal dan mengunjungi sisi-

sisi lain dari dunia yang belum mereka ketahui melalui rasa 

makanan negara lain. 
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Aktor  yang dapat melakukan gastrodilpomasi adalah 

pemerintah maupun lembaga  non-pemerintah,  individual  

maupun  kolektif,  atau  setiap  warga  negara.  Gastrodiplomasi 

dikembangkan karena  diplomasi tidak  lagi  hanya  ditujukan 

untuk  jajaran aparatur pemerintah  dan  negara  saja, tetapi 

aktor-aktor internasional di tingkat publik. Dengan beralih 

pada aktor-aktor yang mempengaruhi para pembuat kebijakan 

di negara tersebut seperti bisnis, media, kelompok 

kepentingan, maupun individu di masing- masing negara. 

Bentuk diplomasi ini menambah “daya jual”  negara  pada  

forum internasional dan memperkuat bargaining power. 

Tujuan utama dari gastrdiplomasi adalah mendorong 

masyarakat dari negara lain untuk datang ke suatu negara baik 

itu untuk berlibur, belajar dan mengkonsumsi barang-barang 

dari negara tersebut. (Leonard, 2009) Salah satu tujuan dari 

diplomasi publik dari suatu negara adalah menggerakkan 

masyarakat dari negara lain untuk datang ke suatu negara baik 

itu untuk berlibur, belajar dan mengkonsumsi barang-barang 

dan makanan dari negara tersebut. 

Sarana  diplomasi  kebudayaan  ialah  menggunakan  

berbagai  macam  alat  seperti media elektronik maupun media 

cetak yang dianggap mampu untuk menyampaikan isi maupun 

misi politik luar negeri negara tertentu, yang termasuk politik 

maupun militer. Dalam pelaksanaan diplomasi kebudayaan 

sangat dibutuhkan aktor maupun pelaku. Aktor maupun pelaku 

diplomasi kebudayaan biasanya dilakukan oleh pemerintah, 

non-pemerintah, individual, kolektif, atau setiap warga negara. 

Oleh karena itu hubungan diplomasi kebudayaan antar bangsa 

dapat terjadi karena siapa saja aktornya, dimana saja tujuannya 

dan sasaran utama dapat dilakukan diplomasi kebudayaan 

adalah untuk mempengaruhi pendapat umum guna mendukung 

suatu kebijakan politik luar negeri tertentu. 

Terkait dengan hal tersebut, peranan kuliner dalam 

diplomasi ini yaitu dalam bentuk gastrodiplomacy. Hubungan 

diplomasi pada dasarnya fokus kepada komunikasi budaya dan 
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nilai-nilai publik asing sedangkan gastrodiplomacy adalah 

tindakan memenangkan hati dan pikiran melalui perut. 

Gastrodiplomacy menggunakan kuliner yang ditujukan untuk 

menarik selera konsumen publik secara global, serta 

membantu meningkatkan brand awareness dan reputasi suatu 

bangsa. (Marthini, 2013) 

Upaya-upaya penyelenggaraan Korean Halal Food 

untuk mewujudkan meningkatnya sektor pariwisata yang 

ramah untuk turis muslim di  Korea Selatan dapat dikatakan 

sebagai budaya. Seperti misalnya memberikan  fasilitas-

fasilitas yang mendukung akomodasi para wisatawan muslim 

yang berkunjung yakni masjid dan makanan halal.  Korean 

Halal Food sendiri merupakan cerminan  dari  unsur  

diplomasi  kebudayaan,  karena  dengan  melalui  

penyelenggaraan Korean Halal Food ini para wisatawan asing 

yang beragama Islam akan merasa aman dalam beribadah dan 

mencari makanan halal ketika berada di Korea Selatan.  

E. Hipotesa 

Berdasarkan pokok permasalahan dan penjelasan teori 

maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemerintah Korea 

Selatan dalam menarik wisatawan asing dari negara–negara 

yang mayoritas muslim melalui : 

1. Upaya Gastrodiplomasi  

2. Kebijakan Halal Food 

3. Penyediaan Fasilitas-fasilitas Ibadah 

F. Metode Penelitian 

Untuk melengkapi data, penulis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data 

library research dengan memanfaatkan data-data sekunder 

yang dikumpulkan datanya dari perpustakaan, buku, jurnal, 

artikel, media cetak, media elektronik dan website. 
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G. Jangkauan Penelitian 

Untuk mempermudah penulisan, penulis akan 

membatasi ruang lingkup kajian agar penulis tidak 

menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Fokus 

utama dari penulis ialah untuk mengetahui bagaimana upaya 

pemerintah Korea Selatan meningkatkan kualitas layanan 

pariwsata dengan Korean Halal Food sebagai alat diplomasi 

kebudayan dalam periode tahun 2012-2018. 

H. Sitematika Penulisan 

Penulisan yang sistematis merupakan salah satu syarat 

wajib dalam rangka memenuhi kaidah penulisan yang ilmiah. 

Oleh karena itu, skripsi dengan judul “Strategi Korea Selatan 

dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan dari Negara-

negara Muslim” disusun secara sistematis menjadi lima bab, 

diantaranya adalah: 

BAB I  Merupakan pendahuluan yang akan membahas 

mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, tujuan 

penelitian, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II  akan berisi uraian mengenai pariwisata 

sebagai  kekuatan ekonomi Korea Selatan. Yaitu, Korea 

Selatan sebagai destinasi wisata, Sumber-sumber kekuatan 

yang dimiliki Korea Selatan, dan Pengaruh Hallyu dan Korean 

Halal Food terhadap peningkatan wisatawan 

BAB III akan berisi uraian mengenai Kepentingan 

Korea Selatan dalam peningkatan perekonomian melalui 

korean halal food. Yaitu Dunia muslim sebagai target baru 

dalam industri wisata Korea Selatan dan kebijakan Muslim 

Friendly Korea melalui halal food dan Korean Halal Food 

sebagai Soft Power Korea Selatan  

BAB IV akan menjelaskan mengenai Strategi Korea 

Selatan dalam menerapkan korean halal food. Yaitu 

bekerjasama dengan lembaga sertifikasi halal, menyediakan 
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restoran-restoran halal, dan mempromosikan korean halal food 

melalui drama  

BAB V  berisikan tentang kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


